
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลอนุบาลกาญจนบุรี 

1. เหตุผลความจำเป็น 
ด้วย รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2560) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาตินโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
สุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพ่ือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านการจั ด
การศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มี
จิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิ
ชอบทุกรูปแบบ เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ประเทศชาติ 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ 

โรงเรียน และชุมชน  
2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เข้มแข็งและ 

มีประสิทธิภาพ 

 

 



3. เป้าหมาย  
โรงเรียนอนุบาลการจนบุรีรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง   

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
   จำนวน ครู 130 คน  
 2. นักเรียน โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
   จำนวน 1790 คน 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2564 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 

1. ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีพฤติกรรมที่
ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 65 

(85 คะแนนขึ้นไป) 

 
6. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
 
7. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

1. บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีมีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีมีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์
การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
 
9. การติดตามประเมินผล  
 1. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( Integrity and 
Transparency Assessment Online: ITA Online) 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
พันธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 
เป้าประสงค์ :  
 เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต) 
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวช้ีวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  

1.  ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  ที่ มีพฤติกรรมยึดม่ันความซื่อสัตย์สุจริต           
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

2. ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)                                                                                    

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. บุคลากรทุก
ระดับมีจิตสำนึก
และพฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี 
มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การ

1) การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
และกำหนนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 

1) การประกาศ
เจตนารมณ์/กำหนด
นโยบาย 

- การประกาศเจตจำนง
การบริหารงานด้วย 

ความซื่อสัตย์สุจริต 

- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 

- การออก/ติดตาม

ร้อยละของความ 
สำเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ 

- 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

เป็นบุคคลต้นแบบ แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพ่ือให้
บุคลากร ถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้านการ
ทุจริต 

2) สร้างจิตสำนึกท่ี
ตัวบุคคลให้
ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและ
ผลกระทบของการ
ทุจริต ให้ดำรงตน
อย่างมีศักดิ์ศรีและ
มีเกียรติภูมิ 

1) ปลูกฝังและสร้าง
จิตสำนึกและค่านิยม
การต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจริต 

- จัดเสวนา "เขตสุจริต 
ไม่คิดคอร์รัปชัน" 

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และได้รับ
การปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมที่
ไม่ยอมรับการทุจริต 

- 

3) ปรับฐาน
ความคิดบุคลากร
ให้สามารถ 
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ 

ดำเนินงาน 

1) ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวแลผลประโยชน์
ส่วนรวม 

- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระทำ
ที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 

- การสร้างความรับรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับข้าราชการ
ใหม่ 

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนักและ
ปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทาง
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

5,000 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

4) ส่งเสริมการ
สร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

1) ส่งเสริมกจิกรรมทำ
ความดี เพื่อสาธารณะ
แบ่งปัน ลดความเห็นแก่
ตัว โดยยึดหลักพอเพียง 
มีวินัย สุจริต จิต
สาธารณะ 

 

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรมและ
สามารถนำความรู้ 
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

- 

2. สถานศึกษา 
มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย หรือ
สูงกว่าเป้าหมาย 
เพ่ือผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัป
ชัน(CPI) ของ
ประเทศไทยเพ่ิม
สูงขึ้น 

1) พัฒนาและ
ยกระดับการ
ทำงานให้
สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

1) พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 

- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการ
ดำเนินงานของ
สถานศึกษา (ITA) 

- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data)
ประจำปี 2565 

- การประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

1) ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สถานศึกษา(ITA) 

- 

2) ขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ

2) การจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของสถานศึกษา 

หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

- 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปราบปรามการ
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัติ 

ประจำปี 2564 ประจำปี 2564 

3. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี 
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่า
งาน ด้านการ
ป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต 

1) สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และการ
ดำเนินงาน ในด้าน
การส่งเสริม
จริยธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
แนวสร้างสรรค์ เพ่ือให้
เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ 
และกระตุ้นให้ 
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการต่อต้าน
การทุจริต 

- สื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต ทางสื่อออนไลน์
ต่าง ๆ 

- การจัดทำป้ายสื่อ
สารสนเทศเพ่ือการ
รณรงค์และการแสดง
เจตจำนงในการต่อต้าน
การทุจริต 
- การจัดทำป้าย
มาตรฐานการให้บริการ
ของสถานศึกษา 
- การจัดทำสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ประชาสัมพันธ์ต่อต้าน
การทุจริตและการรับ
เรื่องร้องทุกข์การทุจริต 
- การจัดทำป้ายแสดง
เจตจำนงไม่รับของขวัญ
ของกำนัล 

จำนวนรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ใน
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต เพ่ือสร้างการ
รับรู้ 

10,000 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

- การจัดทำมาตรการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ
สถานศึกษา 

2) พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เนื้อหา 
สาระ และช่องทาง
ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ 

1) การจัดทำและ
ดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 
ประชาสัมพันธ์โดยการ 
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย 

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ต่อระบบบริหาร
จัดการงานสื่อสาร
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 
(ช่องทาง/การ
นำเสนอข้อมูล) 

- 

 
 
 

 
(นางสาวนาฏตยา  ไตรผล) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  
ผู้ขอนุมัติแผนปฏิบัติการ 

 
 
 
 

(นายณรงค์  มุกดาแสงสว่าง) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  

ผู้อนุมัติแผน



 


